
TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN 

Trong số này 

 Lễ tổng kế dự án tiếp 

cận giáo dục dành cho 

sinh viên khuyết tật 

(DARE) (Tr.2) 

 Tổng kết dự án Tiếp cận 

vì sự hoà nhập giai đoạn 

2015-2017 trên địa bàn 

tỉnh Bình Định (Tr.3)  

 Lễ tổng kết dự án AIP và 

công bố mở rộng dự án 

AAP tại Tây Ninh (Tr.4) 

 Sinh viên khuyết tật 

tham quan và kháo sát 

tiếp cận bảo tàng Chứng 

tích chiến tranh (Tr.5) 

 Sinh hoạt nhóm Học 

bổng Người bạn đồng 

hành với chủ đề: Tham 

vấn đồng cảnh  (Tr.6) 

 DRD trao 10 bộ máy tính 

bàn đã qua sử dụng cho 

hội người mù Quận 8. 

(Tr.6)  

 Mạnh thường quân ủng 

hộ các hoạt động (Tr.6)  

 Nguyễn Tuấn Tú: truyền 

cảm hứng sống và học 

tập cho người khiếm thị 

(Tr.7)  

 Công ty Nhà Giả Kim 

tuyển dụng: Kế toán, 

Nhân viên và Cộng tác 

viên phát triển nội dung 

và Nhân viên thiết kế 

(Tr.8) 

LỜI NÓI ĐẦU 
Được thành lập vào 03/12/2005, dưới sự hỗ trợ ban đầu của Quỹ Ford, Trung 

tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận 

của và vì nguời khuyết tật (NKT).  

DRD cùng cộng đồng thực hiện mô hình hỗ trợ dựa trên quyền của NKT, với 

nỗ lực thúc đẩy bình đẳng cơ hội cho NKT, khuyến khích và tạo điều kiện để 

NKT tham gia đầy đủ vào các hoạt động giống như những thành viên khác 

của xã hội. 

Đến nay, DRD đã và đang hỗ trợ cho hơn 3.500 NKT trên địa bàn TP. HCM 

và hỗ trợ mạng luới hơn 30 hội nhóm NKT phía Nam. Với nhiều hoạt động đa 

dạng và phong phú như giới thiệu thực tập, việc làm, tập huấn kỹ năng, vận 

động biện hộ, hỗ trợ di chuyển, học bổng, máy vi tính, dụng cụ trợ giúp, tư vấn 

thông tin, tham vấn đồng cảnh, truyền thông, tổ chức hội thảo, sự kiện nâng 

cao nhận thức cộng đồng về vấn đề khuyết tật…, DRD được đánh giá là 1 

trong 20 tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoạt động hiệu quả và là tổ chức 

hàng đầu trong lĩnh vực hỗ trợ NKT hòa nhập xã hội.  

Ban biên tập 

Bản tin Tháng 11&12 năm 2017 



T hành công và để lại nhiều ấn 

tượng trong lòng người tham dự 

và những người thực hiện dự án 

chính là những điều để nói về buổi 

Lễ tổng kết dự án Tiếp cận giáo dục 

cho sinh viên khuyết tật - Dự án 

được DRD thực hịên với 2 trường 

đối tác là Trường ĐH Sư Phạm TP. 

HCM và ĐH Khoa học Xã hội và 

Nhân văn,  dưới sự tài trợ của Đại 

sứ quán Ireland.  

 

Sáng 8h30 ngày 21/12/2017, tại 

Khách sạn Ramana, buổi Lễ tổng kết 

đã diễn ra cùng với hơn 70 người 

tham dự, bao gồm sự hiện diện của 

các đại biểu: ông Nguyễn Thanh 

Tâm - Phó Ban chỉ đạo  Giáo dục 

Khuyết tật, Sở GD&ĐT; bà Đỗ Thanh 

Khuyên- Chuyên viên, SLĐTBXH; bà 

Dương Phương Hạnh - Giám Đốc 

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục 

Người khiếm thính; ông Trần Công 

Bình - Chuyên gia Quỹ nhi đồng Liên 

Hợp Quốc tại Việt Nam, UNICEF 

TP.HCM; ông Huỳnh Công Ba - 

Trưởng phòng Công tác Chính trị và 

Học sinh sinh viên, ĐH Sư Phạm 

TP.HCM - Phó ban Điều phối dự án 

DARE tại ĐHSP; ông Bàng Anh Tuấn 

- Trưởng phòng Hợp tác và Phát 

triển dự án quốc tế, ĐH KHXH&NV - 

Trưởng ban Điều phối dự án DARE 

tại ĐH KHXH&NV, v.v... và sự tham 

gia không thể thiếu của các bạn sinh 

viên khuyết tật, CLB Hội nhóm NKT, 

v.v...  

Như những chia sẻ trước đó của dự 

án, 3 mục tiêu chính mà DARE 

hướng đến chính là: 

- Thông qua việc lập kế hoạch phát 

triển cá nhân, SVKT có cơ hội đánh 

giá năng lực bản thân và nhu cầu 

được giúp đỡ. 

- Dùng giải pháp Người đồng hành 

để có những hỗ trợ đầy đủ, kịp thời 

hơn và phù hơn với nhu cầu riêng 

từng SVKT đang tham gia theo học 

tại các Khoa của trường. 

- Cung cấp các gói hỗ trợ vừa đủ để 

SV giảm bớt khó khăn và tăng chất 

lượng học tập. 

Bên cạnh đó, các sáng kiến trong 

chương trình Sáng kiến hỗ trợ cho 

NKT tại TP.HCM thuộc dự án DARE 

đã phần nào hỗ trợ cho việc học của 

SV được tốt hơn như: Sơ đồ nổi của 

ĐH Sư phạm TP.HCM - mỗi một toà 

nhà của trường đều sẽ có sơ đồ nổi 

cho SVKT. Dù gặp rất nhiều khó 

khăn về nhân lực cũng như kinh phí 

khi thực hiện nghiên cứu sáng kiến 

Sơ đồ nổi, tuy nhiên, các thầy cô và 

các bạn SV vẫn không ngừng cố 

gắng và cho ra được kết quả cuối 

cùng để có thể hỗ trợ SVKT trong 

thời gian tới tại 3 cơ sở của trường.  

Sau 2 năm nhìn lại, dự án DARE đã 

kết thúc khá thành công. Mục tiêu 

giúp SVKT đạt các mục tiêu học tập 

cá nhân đã hoàn thành ở mức cao. 

Các tác động thấy rõ nơi sinh viên là 

khả năng khám phá bản thân và định 

hướng tương lai. Bên cạnh đó, tác 

động trên cán bộ, giảng viên nhà 

trường là giúp họ hiểu rõ nhu cầu 

của SVKT và nâng cao năng lực giúp 

đỡ sinh viên trong từng (còn tiếp)

Tin hoạt động 
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1 Lễ tổng kế dự án tiếp cận giáo dục dành cho sinh viên khuyết tật 
(DARE) 
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hoàn cảnh cụ thể.  

Qua phần báo cáo của cô Đào Bích 

Hà - Phó Ban điều phối dự án ĐH 

KHXH&NV, cô cho biết sau khi kết 

thúc dự án, trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân Văn sẽ cho ra 

mắt sách Cẩm nang hỗ trợ NKT, và 

sẽ chia sẻ cho các trường ĐH cùng 

tham khảo. 

Người đồng hành hay còn là người 

hỗ trợ SVKT trong 2 năm của dự 

án, các bạn sinh viên đều chia sẻ 

rằng: “Thật sự sự hỗ trợ từ cô 

(Người đồng hành) là điều vô cùng 

ý nghĩa với tụi em. Vì cô cũng thuộc 

khoa Giáo dục đặc biệt nên dường 

như cô hiểu rõ những nhu cầu và 

mong muốn của tụi em nên lúc nào 

cô cũng hỗ trợ hợp lý. Bên cạnh đó, 

cô cũng hay góp ý về kế hoạch học 

tập để tụi em biết cách điều chỉnh 

cho phù hợp với mục tiêu và khả 

năng của bản thân.” 

“Cho đến bây giờ tôi đã hiểu rằng 

vai trò của Người đồng hành trong 

dự án vô cùng quan trọng và cần 

thiết. Không chỉ hỗ trợ cho SV mà 

tôi còn có thể gắn kết và phát triển 

mối quan hệ với SV nhiều hơn, và 

đó là điều chúng tôi cần làm.” - cô 

Oanh - Người đồng hành chia sẻ.   

Một lần nữa, DRD xin chân thành 

cảm ơn Nhà tài trợ và đối tác 2 

trường đã đồng hàng cùng DARE 

trong suốt thời gian vừa qua. 

Thanh Phương 

Tin hoạt động 
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Giảng viên/Người đồng hành và SVKT 

tham gia dự án phát biểu cảm nghĩ  

V ào sáng ngày 12 tháng 12 năm 

2017 tại khách sạn Hải Âu, TP. 

Quy Nhơn, buổi lễ tổng kết dự án 

Tiếp cận vì sự hoà nhập giai đoạn 

2015-2017 trên địa bàn tỉnh Bình 

Định đã diễn ra thành công tốt đẹp 

với sự tham gia của đại diện nhà tài 

trợ - ông Christopher Abram - Giám 

đốc Phòng Tài nguyên môi trường và 

Phát triển xã hội, USAID; đại diện 

chính quyền địa phương gồm có ông 

Phan Đình Hoà - Phó Giám đốc Sở 

Lao động Thương Binh và Xã hội, 

ông Nguyễn Đức Hoàng - Phó Giám 

đốc Sở Ngoại vụ, ông Nguyễn Tiến 

Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Quy 

Nhơn, và đông đảo anh chị em 

khuyết tật thuộc địa bàn thực hiện dự 

án.  

Việc người khuyết tật bị coi là thiếu 

năng lực và là gánh nặng cho xã hội 

trong một thời gian dài đã phần nào 

hạn chế cơ hội được phát triển một 

cách toàn diện của họ. Đa phần 

người khuyết tật vẫn đang là những 

người nhận thụ động của các chương 

trình từ thiện từ những nhà hảo tâm, 

những người có ý tốt nhưng lại thiếu 

kiến thức về mong muốn và nhu cầu 

của người khuyết tật, cũng như chưa 

hiểu rõ về mô hình xã hội dựa trên 

quyền, mà mô hình này đang được 

Công ước Quốc tế về Quyền của 

người khuyết tật khuyến khích dùng – 

công ước vừa được Chính phủ Việt 

Nam phê duyệt vào tháng 12/2014. 

Gần 3 năm nỗ lực thực hiện dự án 

giai đoạn một, bên cạnh những hạn 

chế, dự án cũng đã đạt được những 

thành công nhất định và mang lại 

nhiều lợi ích cho người khuyết tật.  

Để hiểu được các hoạt động mà DRD 

đã thực hiện trong suốt thời gian qua, 

ông Trương Huy Vũ – Nhân viên dự 

án của DRD đã trình bày báo cáo 

hoạt động và đồng thời bàn giao các 

công trình cải tạo tiếp cận trên địa 

bàn Thành phố Quy Nhơn và thị xã 

An Nhơn. 

Đồng thời, để tăng phần khách quan 

về những hoạt động mà dự án Tiếp 

cận vì sự hòa nhập đã thực hiện 

trong giai đoạn 2015-2017, DRD đã 

mời ông Lê Đại Trí – Tư vấn viên 

đánh giá độc lập dự án đến trình bày 

kết quả đánh giá cuối kỳ của dự án 

vào tháng 9/2017 vừa qua. 

Sau buổi lễ này, DRD mong rằng dự 

án sẽ tiếp tục phát triển và hỗ trợ tích 

cực đối với người khuyết tật nói riêng 

và nâng cao nhận thức về khuyết tật 

đối với cộng đồng nói chung.  

Thanh Phương 
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Tổng kết dự án Tiếp cận vì sự hoà nhập giai 

đoạn 2015-2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Ông Christopher Abram – Giám đốc Phòng Tài nguyên môi trường và Phát triển xã 
hội, USAID có đôi lời phát biểu trong buổi lễ  
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V ào sáng 8h30 ngày 8 tháng 12 

năm 2017, tại Hội trường của 

Khách sạn Đông Phương, tỉnh Tây 

Ninh đã diễn ra Hội nghị tổng kết dự 

án “Tiếp cận vì sự hoà nhập” giai 

đoạn 2015-2017 và công bố mở rộng 

dự án giai đoạn 2017-2020. 

Buổi lễ diễn ra với sự tham gia của 

hơn 60 người, trong đó có sự tham 

gia của Đại diện Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội, Đại diện các 

Sở ban ngành liên quan, Đài phát 

thanh truyền hình Tây Ninh, và người 

khuyết tật tham gia dự án, v.v… 

Ông Nguyễn Văn Quá - Phó Giám 

Đốc Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội tỉnh Tây Ninh lên phát biểu 

mở đầu hội nghị. Ông cho biết, được 

sự đồng ý của Uỷ ban Nhân dân tỉnh 

Tây Ninh vào 10/8/2017, DRD sẽ tiếp 

tục được thực hiện dự án giai đoạn 

mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ở dự 

án giai đoạn cũ, DRD đã thành công 

trong việc đáp ứng được 3 mục tiêu 

mà dự án đề ra: 1) Nâng cao nhận 

thức cộng đồng về vấn đề khuyết tật 

2) Nâng cao năng lực các tổ chức 

của người khuyết tật về quyền của 

người khuyết tật, cụ thể là quyền tiếp 

cận các công trình công cộng 3) 

Khảo sát và cải tạo các công trình 

công cộng trên địa bàn tỉnh.  

“Đặc biệt hơn là sự kiện “Một thế giới 

cho tất cả” đã để lại dấu ấn và ghi 

sâu vào trong lòng những người 

tham gia dự án nói chung, và sinh 

viên các trường trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh”, và “Để tiếp tục triển khai dự án 

giai đoạn mới, DRD cần nỗ lực tập 

trung vào 3 mục tiêu đã đề ra, tăng 

cường truyền thông các thông tin 

đến người khuyết tật, cũng như 

khuyến khích người khuyết tật thành 

lập các câu lạc bộ và nhóm tự lực.” - 

ông Nguyễn Văn Quá chia sẻ thêm.  

Ông Trương Huy Vũ - Nhân viên dự 

án của DRD đã trình bày báo cáo 

tóm tắt hoạt động theo từng mục tiêu 

2015-2017. Ông cho biết là sau các 

khoá tập huấn của dự án, cán bộ xã 

phường ở địa bàn dự án đã hiểu 

được thêm về vấn đề khuyết tật và 

cũng có những chia sẻ với dự án. 

“Trước đây, chỉ nghĩ rằng thực hiện 

quyền của người khuyết tật là làm 

cho họ hưởng đầy đủ các chính 

sách, nay mới thấy giúp cho người 

khuyết tật tiếp cận được xã hội còn 

quan trọng hơn.” - một cán bộ xã 

phường nói. 

Bên cạnh đó, DRD sẽ xuất bản 

“Sách kinh nghiệm cải tạo tiếp cận” 

cũng như “Câu chuyện thành công 

của dự án” để mang đến cho mọi 

người một cái nhìn khác tích cực hơn 

về cộng đồng người khuyết tật thông 

qua các câu chuyện ngắn. Hiện sách 

đang trong quá trình biên tập và sẽ 

sớm ra mắt trong thời gian tới. 

Trong đợt tổng kết lần này, DRD 

cũng đã mời được ông Lê Đại Trí - 

Chuyên viên đánh giá độc lập và 

song cũng là Chuyên viên đánh giá 

cho dự án “Tiếp cận vì sự hoà nhập” 

đến hội nghị để chia sẻ những kết 

quả đánh giá của ông trong thời gian 

qua. Ông cho biết, rào cản của người 

khuyết tật một phần xuất phát từ yếu 

tố bên ngoài: địa điểm không tiếp cận 

cho người khuyết tật; đó cũng chính 

là lý do khiến người khuyết tật ngại 

ra ngoài, và khó có thể hoà nhập với 

xã hội.  

Tiếp nối chương trình, bà Lưu Thị 

Ánh Loan - Quyền Giám đốc của 

DRD giới thiệu dự án mới “Tiếp cận 

cho mọi người” giai đoạn 2017-2020. 

Ở dự án này, DRD sẽ tiếp tục theo 

đuổi các kết quả sau: 

1) Nhận thức cộng đồng về vấn đề 

khuyết tật được nâng cao 

2) Thành lập và tăng cường kỹ năng 

cho các câu lạc bộ của người khuyết 

tật ở cấp xã/huyện/thành phố 

3) Nâng cao năng lực cho người 

khuyết tật ở Tây Ninh và Bình Định 

về quyền tiếp cận các công trình 

công cộng 

4) Nâng cao năng lực của nhân viên 

DRD và các đối tác địa phương về 

quản lý dự án và huy động cộng 

đồng 

Kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Văn 

Quá điều phối thảo luận và bế mạc 

chương trình. 

Thanh Phương 

Tin hoạt động 

4 

Ông Nguyễn Văn Quá – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phát biểu khai 
mạc  

3 
Lễ tổng kết dự án AIP và công bố mở rộng 

dự án AAP tại Tây Ninh 
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V ới mục đích tạo cơ hội gặp gỡ, 

vui chơi giữa các thành viên 

trong nhóm cũng như khảo sát mức 

độ thuận tiện các hạng mục sao cho 

người khuyết tật (NKT) sử dụng 

được, nhóm đã tổ chức buổi tham 

quan và khảo sát tiếp cận Bảo tàng 

Chứng tích chiến tranh vào sáng 

ngày 24/12/2017. Có 16 sinh viên 

khuyết tật trong và ngoài nhóm Học 

bổng DRD tham gia.  

Tham quan bảo tàng là cơ hội để các 

bạn sinh viên khuyết tật tìm hiểu về 

các chứng tích chiến tranh và sự hủy 

giệt của nó mang lại cho thiên nhiên 

và đặc biệt là con người hơn đó nữa 

là di chứng cho thế hệ sau. 

Nhân viên bảo tàng đã tạo điều kiện 

cũng như nhiệt tình giúp đỡ nhóm 

trong việc tham quan. Điểm khen 

ngợi ở đây là tại bảo tàng có sẵn hai 

chiếc xe lăn và mượn nếu liên hệ 

trước, ngoài ra cả đoàn cũng được 

miến phí vé cổng vào. 

Các hạng mục mà nhóm hướng đến 

khảo sát tiếp cận tại bảo tàng gồm 

thang máy, lối vào, dốc dành cho xe 

lăn, nhà vệ sinh. Kết quả khảo sát 

nhìn chung hạng mục thang máy, 

dốc, nhà vệ sinh khá tiếp cận cho 

NKT. Lối vào chính có dốc dành cho 

xe lăn và đặt chỗ đông người, có độ 

nhám nhất định để tránh trơn trượt. 

Thang máy đủ rộng để xe lăn có thể 

đi được, nhà vệ sinh với không gian 

rộng, điều kiện chiều cao của bồn 

cầu, bồn rửa tay phù hợp. Tuy nhiên 

còn một số điểm chưa được tiếp cận 

như hai bên 

tay vịn lối vào 

lại bị che bởi 

các chậu cây 

và không có 

tay vịn inox; 

con dốc dành 

cho NKT đi xe 

lăn và đi nạng 

hơi cao, 

không có biển 

báo để biết có 

lối đi dành 

cho NKT; nhà 

vệ sinh không 

có tay nắm; thang máy không có tay 

vịn, nút bấm hơi cao, không có âm 

thanh cũng như chữ nổi phục vụ 

người khiếm thị… 

Nhóm đã thảo luận đưa ra một số ý 

kiến góp ý như dọn các chậu cây ở 

hai bên tay vịn lối vào và gắn tay vịn 

inox vào; cải tạo con dốc có độ dốc 

thoải hơn, có thêm biển chỉ dẫn để 

biết có lối đi dành cho NKT; thêm tay 

cầm ở nhà vệ sinh; thang máy có 

thêm âm thanh để giúp người khiếm 

thị di chuyển dễ dàng hơn, bảng điều 

kiển hạ thấp để người đi xe lăn có 

thể tự bấm nút…  

Chia sẻ từ bạn Hùng: “…sau buổi 

tham quan em nhận thấy được sự 

tận tình giúp đỡ từ phía bảo tàng, ở 

đây khá tiếp cận, ngoài ra em còn 

biết thêm về chiến tranh và bi kịch 

mà nó mang đến. Cảm ơn mọi 

người. Cảm ơn DRD. Hy vọng là sẽ 

có nhiều nơi hỗ trợ cho NKT tự tin ra 

ngoài nhiều hơn”. 

Sau buổi tham quan và khảo sát tiếp 

cận này hai thành viên trong nhóm là 

Ngân và Quyên sẽ tổng hợp ý kiến 

cả nhóm và viết gửi kiến nghị đến 

bảo tàng về việc điều chỉnh tiếp cận 

hơn. Dự kiến kiến nghị sẽ gửi đi vào 

giữa tháng 1/2018. 

Thùy Như  

Tin hoạt động 

5 

Thử nghiệm con dốc tiếp cận  

4 
Sinh viên khuyết tật tham quan và kháo sát 

tiếp cận bảo tàng Chứng tích chiến tranh 

Các bạn thực hiện khảo sát tiếp cận tại Bảo tàng  
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T ham vấn đồng cảnh là hoạt 

động chủ đạo của Trung tâm 

Khuyết tật và Phát triển (DRD), là 

hoạt động hỗ trợ các bạn khuyết tật 

lấy lại sự tự tin và nhận ra khả năng 

sống độc lập tại gia đình và trong 

cộng đồng. Thông qua sự chia sẻ 

lắng nghe giữa những bạn khuyết 

tật trong mối quan hệ bình đẳng, 

nâng đỡ tinh thần cho các bạn trong 

những vấn đề cuộc sống các bạn 

đang đối diện. 

Ngày 26/11/2017, 14 sinh viên trong 

nhóm học bổng người bạn đồng 

hành của DRD có một ngày thực 

hiện “tham vấn đồng cảnh” trọn vẹn 

và thật ý nghĩa. Tham gia tham vấn 

đồng cảnh có sự hỗ trợ của chị 

Ngọc Hiếu là nhân viên DRD, chị 

Ngọc, chị Huyền là những người 

nòng cốt trong nhóm tham vấn đồng 

cảnh của DRD. 

Tham gia tham vấn đồng cảnh, các 

bạn sinh viên trong nhóm học bổng 

đã tự tin chia sẻ những câu chuyện, 

những khó khăn của bản thân, đồng 

thời mạnh dạng nói lên quan điểm ý 

kiến của mình. Buổi tham vấn đồng 

cảnh là cơ hội để các bạn gần gũi, 

yêu thương, thấu hiểu với nhau 

nhiều hơn, đó là cảm nhận chung 

của mọi người khi tham gia. 

Kết thúc ngày tham vấn đồng cảnh 

bạn Phương Hạ chia sẻ cảm nhận: “ 

Em hiểu được tham vấn đồng cảnh 

là gì, thấy nhiều bạn có hoàn cảnh 

khó khăn hơn mình rất nhiều, đặc 

biệt là cách anh chị vượt qua, nó 

thật phi thường đối với em. Có 

những điều em cảm giác như mình 

đã gỡ bỏ nhưng không phải, đó chỉ 

là cách mà mình quên đi thôi, khi em 

được trải nghiệm lại hoàn cảnh của 

mình thì thực sự có những cách giải 

quyết tôt hơn”. Vân Kim 

Tin hoạt động 

6 

Ảnh lưu niệm cuối chương trình 

5 
Sinh hoạt nhóm Học bổng Người bạn đồng 

hành với chủ đề: Tham vấn đồng cảnh 

N gày 3/11/2017 vừa qua, Trung 

tâm Khuyết tật và Phát triển 

(DRD) phối hợp cùng quỹ VinaCapital 

trao tặng 10 bộ máy tính bàn đã qua 

sử dụng cho hội người mù quận 8.  

Đại diện hội người mù quận 8, chủ 

tịch hội anh Trần Văn Dũng gửi lời 

cảm ơn đến DRD và quỹ VinaCapital 

đã có những hỗ trợ cho hội. Anh Dũng 

chia sẻ: "Với số máy tính này sẽ giúp 

hội viên có thêm cơ hội để học tập, 

làm việc nhất là sau khi các hội viên 

vừa được đào tạo lớp tin học". Đồng 

thời anh cũng mong muốn tiếp tục 

nhận thêm sự hỗ trợ vì nhu cầu của 

các hội viên rất lớn. 

Vào tháng 4 năm 2017, DRD có nhận 

từ Quỹ Vinacapital 10 CPU, 14 cái 

màn hình đã qua sử dụng. Qua kiểm 

tra và sửa chữa được 10 CPU và 4 

màn hình còn sử dụng được. Trước 

ngỏ ý cần máy tính cho các hội viên 

hội người mù quận 8, ngày 3/11/2017, 

DRD đã trao tặng số máy tính trên. 

Bản tin DRD 

DRD trao 10 bộ 

máy tính bàn đã 

qua sử dụng cho 

hội người mù Quận 8. 

6 

Chị Liêu Thị Ngọc Hiếu (Thứ 2 từ trái sang) 
trao tặng máy tính cho anh Trần Văn Dũng 

- Chủ tịch hội người mù quận 8.  

1.Anh chị “Bích –Hường” (Úc) ủng hộ 

học bổng 2,000 AUD 

2.Đỗ Thị Thu Hồng ủng hộ học bổng 

2.000.000 VNĐ  

Mạnh thường quân 

ủng hộ các hoạt động 
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Tin bốn phương 

7 

T hị lực chưa đến 20% nhưng 

Nguyễn Tuấn Tú đã tốt nghiệp 

Đại học loại giỏi, và tiếp tục truyền 

cảm hứng cho mọi người khi trở 

thành người tư vấn vấn đề khuyết tật 

tại Đại học RMIT Việt Nam. 

Tú được tuyển thẳng vào hai trường 

đại học tại TPHCM có chương trình 

học phù hợp cho sinh viên khiếm thị 

là Trường Đại học Sư Phạm TPHCM 

và Trường Đại học Khoa học Xã hội 

và Nhâ văn TPHCM. Tuy nhiên, vì 

hứng thú với các ngành khoa học, 

Tú "liều lĩnh" nộp đơn ứng tuyển vào 

Đại học RMIT Việt Nam, ngành Hệ 

thống thông tin trong kinh doanh, 

ngành mà có nhiều môn học kết hợp 

giữa kỹ năng công nghệ thông tin và 

kiến thức kinh doanh. 

“Mọi người nói với tôi rằng đó không 

phải là một quyết định sáng suốt. 

Làm việc với đồ thị và dữ liệu lớn, 

phân tích và xây dựng các hệ thống 

thông tin kinh doanh phức tạp – 

những thứ mà sinh viên không khiếm 

khuyết còn sợ. Đây chắc chắn không 

phải là lựa chọn an toàn với tôi. 

Nhưng ngay từ đầu tôi đã không 

thích những lựa chọn an toàn”, Tuấn 

Tú nhớ lại. 

Tú tóm lược những quyết định của 

mình bằng châm ngôn sống: “Luôn 

chấp nhận thử thách vì nhờ chúng, 

bạn sẽ nhận ra những tiềm năng mà 

bản thân bạn cũng không biết”. Đằng 

sau tính cách táo bạo chính là đam 

mê học hỏi và khả năng thích nghi 

đáng khâm phục của Tú. 

Khoảng thời gian mới vào đại học, 

Tú không thể vừa ghi chú bằng phần 

mềm hỗ trợ trên máy tính vừa tham 

gia vào các hoạt động trong lớp. Sau 

vài tuần, Tuấn Tú thử không dùng 

máy tính nữa, thay vào đó chỉ tập 

trung nghe giảng và tương tác với 

bạn học. Sau mỗi tiết học, Tú mới 

nghe lại băng thu âm và bắt đầu ghi 

chép. Công việc này tốn nhiều thời 

gian và công sức hơn nhưng hiệu 

quả hơn với một người khiếm thị 

như em. 

Nhận xét về Tuấn Tú, bà Sienney 

Liu, giảng viên Khoa Kinh doanh và 

Quản trị của Đại học RMIT Việt Nam 

chia sẻ: “Vì khiếm thị, Tú không thể 

sử dụng những tờ công thức mà 

chúng tôi phát ra trong các kỳ thi 

giữa và cuối kỳ. Do đó, Tú phải thật 

sự hiểu và nhớ hết tất cả các công 

thức, đồng thời phải biết cách áp 

dụng chúng. Quyết tâm của Tú đã 

truyền cảm hứng cho tất cả chúng 

tôi. Tú là tấm gương sáng, không chỉ 

cho sinh viên, mà còn cho cả giảng 

viên”.  

Tú rất năng nổ trong các hoạt động 

ngoại khoá, đồng thời còn hướng 

dẫn cho các sinh viên có nhu cầu 

học tập khác biệt khác. Cụ thể, bạn 

hỗ trợ các sinh viên trong giai đoạn 

chuyển tiếp từ trung học lên đại học; 

đồng thời lên kế hoạch tiếp cận các 

tư liệu học tập riêng cho từng sinh 

viên, sử dụng hệ thống và phần 

mềm, cũng như cho lời khuyên về 

các vấn đề trong học tập. 

Với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, 

hiện Tuấn Tú làm công việc tư vấn 

các vấn đề khuyết tật tại Đại học 

RMIT Việt Nam, nơi bạn đã theo học 

đại học. Tuấn Tú cũng chia sẻ bạn 

đang mong muốn tìm được một công 

việc thực sự yêu thích để khẳng định 

bản thân mình. 

Tin và ảnh: Thùy Linh 

Nguồn: Báo VOH 

Hình ảnh ấn tượng trận Thổ Nhỹ Kỳ đánh bại Anh.  

Nguyễn Tuấn Tú: truyền cảm hứng sống và 
học tập cho người khiếm thị 
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Thông tin chi tiết liên hệ: 
Bộ phận Việc làm - Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD). 

Đ/c: 311K8 Đường số 7, Khu TĐC Thủ Thiêm, Phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM 

SĐT: (08) 62 67 99 22 nhánh 113 hoặc 114 găp Tú Quyên hoặc Phan Thị Rát  

Email: vieclam@drdvietnam.com  

Địa điểm làm việc: Lô L Chung cư Thanh 
Đa, P. 27, Q. Bình Thạnh 

Thời gian làm việc: Giờ hành chính (từ 
08:00 đến 17:00) 

Lưu ý: Đối với Cộng tác viên thì làm việc 
tại nhà, không bắt buộc đến văn phòng và 
thời gian làm việc thì tự do 

1. Nhân viên phát triển nội dung (số 
lượng: 2) 

Mô tả công việc: 

– Viết bài giới thiệu sản phẩm mới trên 
website và các trang liên kết của công ty 
– Quản trị, phát triển nội dung, và đăng bài 
cho các kênh bán hàng online/mạng xã hội 
của công ty 
– Thực hiện các kế hoạch content liên quan 
tới chiến dịch Online Marketing và công 
việc liên quan theo yêu cầu của quản lý 
Yêu cầu công việc: 

– Yêu thích các sản phẩm công nghệ, phụ 
kiện kĩ thuật số (có kiến thức về lĩnh vực 
này là lợi thế) 
– Có kinh nghiệm viết content từ 6 tháng 
trở lên hoặc sẽ được đào tạo sau khi được 
nhận vào làm 
– Có khả năng viết tin/bài dựa trên các ý 
tưởng và chủ đề có sẵn, biên tập tin/bài 
theo yêu cầu 
– Có kiến thức cơ bản về các hệ thống 
quản trị nội dung website/facebook/blog 
hoặc sẽ được đào tạo sau khi được nhận 
vào làm    .  
– Thành tạo vi tính 
– Chủ động động giải quyết công việc 
– Hoà đồng, năng nổ, có tinh thần làm việc 
nhóm 
– Ưu tiên ứng viên có kỹ năng chỉnh sửa 
hình ảnh cơ bản bằng Photoshop 

Quyền lợi: 

– Được đào tạo về nghiệp vụ liên quan 
– Môi trường làm việc trẻ trung, năng động 
– Được nghỉ vào các ngày lễ lớn, tết trong 
năm theo quy định Nhà nước 
– Được thưởng lương tháng 13 
– Được tăng lương, phụ cấp theo kết quả 
công việc và nỗ lực học hỏi 
– Khi ký hợp đồng chính thức: được hưởng 
chế độ BHXH, BHYT, BHTN 
– Mức lương thoả thuận 

2. Nhân viên thiết kế – Graphic Designer 
(số lượng: 1) 

Mô tả công việc: 

– Chỉnh sửa và thiết kế hình ảnh sản phẩm 

mới cho website công ty 
– Thiết kế hình ảnh, đảm bảo chất lượng 
thiết kế trên các kênh như: Website, 
Fanpage, Instagram…theo các campaign 
của công ty 
– Thiết kế các ấn phẩm cần thiết cho từng 
chương trình khuyến mại, chương trình ra 
sản phẩm mới theo kế hoạch của bộ phận 
Marketing (bao gồm các ấn phẩm cover 
facebook, banner web, hộp packaging, 
name card, tờ rơi…) 
– Thiết kế hình ảnh, điều phối công việc 
thiết kế để đảm bảo khi in ấn, màu sắc và 
hình ảnh của các ấn phẩm này đạt đủ chất 
lượng, màu sắc, kích cỡ như yêu cầu của 
bộ phận Marketing 

Yêu cầu công việc: 

– Có chứng chỉ hoặc bằng cấp chuyên 
nghành Thiết kế, Đồ họa, Mỹ thuật, Mỹ 
thuật đa phương tiện 
– Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết 
kế Illustration, Photoshop 
– Hiểu biết sâu các yêu cầu và thực hiện 
thiết kế, nghệ thuật sắp đặt chữ trong thiết 
kế, màu sắc. 
– Nắm vững các quy trình về in ấn, in trên 
các chất liệu để đảm bảo sản phẩm đẹp và 
không bị ảnh hưởng 
– Có tính sáng tạo, thẩm mỹ tốt, gout thiết 
kế đa dạng, nắm bắt nhanh các xu hướng 
thiết kế mới 
– Khả năng giải quyết vấn đề nhanh, làm 
việc nhóm, quản lý tốt deadline 
– Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách 
nhiệm, ham học hỏi, tự cải thiện kỹ năng, 
kiến thức hàng ngày 

Quyền lợi: 

– Môi trường làm việc trẻ trung, năng động 
– Được nghỉ vào các ngày lễ lớn, tết trong 
năm theo quy định Nhà nước 
– Được thưởng lương tháng 13 
– Được tăng lương, phụ cấp theo kết quả 
công việc và nỗ lực học hỏi 
– Khi ký hợp đồng chính thức: được hưởng 
chế độ BHXH, BHYT, BHTN 
– Mức lương thoả thuận 

3. Cộng tác viên phát triển nội dung (số 
lượng: 5) 

Mô tả công việc: 

– Viết bài giới thiệu sản phẩm mới trên 
website và các trang liên kết của công ty 
– Quản trị, phát triển nội dung, và đăng bài 
cho các kênh bán hàng online/mạng xã hội 
của công ty 
– Thực hiện các kế hoạch content liên quan 
tới chiến dịch Online Marketing và công 
việc liên quan 

Yêu cầu công việc: 

– Yêu thích các sản phẩm công nghệ, phụ 
kiện kĩ thuật số (có kiến thức về lĩnh vực 
này là lợi thế) 

– Có kinh nghiệm viết content từ 6 tháng 
trở lên hoặc sẽ được đào tạo 
- Có khả năng viết tin/bài dựa trên các ý 
tưởng và chủ đề có sẵn, biên tập tin/bài 
theo yêu cầu 

– Có kiến thức cơ bản về các hệ thống 
quản trị nội dung website/facebook/blog 
hoặc sẽ được đào tạo sau khi được nhận 
vào làm 
– Thành tạo vi tính 
– Chủ động động giải quyết công việc 
– Ưu tiên ứng viên có kỹ năng chỉnh sửa 
hình ảnh cơ bản bằng Photoshop 

Quyền lợi: 

– Được đào tạo về nghiệp vụ liên quan 
– Môi trường làm việc trẻ trung, năng động 
– Được nghỉ vào các ngày lễ lớn, tết trong 
năm theo quy định Nhà nước 
– Được thưởng lương tháng 13 
– Mức lương thoả thuận theo từng bài viết 

4. Nhân viên kế toán (số lượng: 1) 

Mô tả công việc: 

– Quản lý thu chi tiền mặt (Làm phiếu thu, 
phiếu chi, sổ quỹ) 
– Kiểm tra chứng từ, hóa đơn của công ty 
– Kiểm soát việc gửi tiền vào ngân hàng 
theo đúng quy định của công ty 
– Thực hiện công việc kiểm kê định kì 
– Chốt chi phí đã sử dụng trong tháng 
– Xuất hóa đơn, lập bảng kê kèm hóa đơn, 
kê khai thuế vào mỗi quý, biết làm bảo 
hiểm, hợp đồng 
– Quản lý công tác chấm công, phụ cấp 
của nhân viên theo quy định của công ty 
– Lương nhân viên, các khoản tạm ứng, 
làm sổ sách báo cáo tài chính 

Yêu cầu công việc: 

– Cẩn thận, tỉ mỉ, và trung thực 
– Có chứng chỉ hoặc bằng cấp chuyên 
ngành kế toán 
– Có kiến thức tốt chuyên ngành kế toán, 
am hiểu luật về thuế, luật kế toán… 
– Chịu được áp lực trong công việc 
– Thành thạo vi tính 
– Khả năng giao tiếp tốt 
– Độ tuổi: dưới 35 tuổi 

Quyền lợi: 

– Môi trường làm việc trẻ trung, năng động 
– Được nghỉ vào các ngày lễ lớn, tết trong 
năm theo quy định Nhà nước 
– Được thưởng lương tháng 13 
– Được tăng lương, phụ cấp theo kết quả 
công việc và nỗ lực học hỏi 
– Khi ký hợp đồng chính thức: được hưởng 
chế độ BHXH, BHYT, BHTN 
– Mức lương thoả thuận 

Môi trường làm việc:  Văn phòng tầng 
trệt, có bậc tam cấp phía lối vào 

Hạn tuyển dụng: 31/01/2018  

 

Việc làm cho người khuyết tật 

Công ty Nhà Giả Kim tuyển 
dụng: Kế toán, Nhân viên và 
Cộng tác viên phát triển nội 
dung và Nhân viên thiết kế 

Chúc mừng năm mới 2018 

mailto:vieclam@drdvietnam.com


Lời kết thúc: 

Bản tin DRD là ấn phẩm mà Trung tâm Khuyết tật và Phát triển phát hành định kỳ gửi đến quý nhà tài 

trợ, đối tác, quý vị thân hữu và NKT với mong muốn cập nhật những tin tức, hoạt động mới của DRD 

cũng như của các tổ chức khác liên quan đến NKT.   

DRD luôn mong sẽ nhận được những phản hồi góp ý và cộng tác của quý vị để Bản tin DRD ngày 

càng phong phú và hữu ích hơn.  

Mọi ý kiến xin gửi về: 

Email: thanhphuong@drdvietnam.com  

SĐT: (028) 62 67 99 11 (phím lẻ 101) 

Địa chỉ: Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD), 311K8 đường số 7, Khu tái định cư Thủ 
Thiêm, phường An Phú, quận 2, Tp. HCM.  

Trân trọng, 

Ban biên tập. 

 


